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کراچی (ٹی وی رپورٹ)جیوکے پروگرام ”آج شاہزیب خانزاده کے ساتھ“ میں گفتگوکرتے ہوئے سینئر صحافی اور تجزیہ

کار سہیل وڑائچ نے کہا ہے کہ تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کیلئے اچھے ٹکٹ دیئے ہیں، شفاف جمہوریت کا

تقاضا ہے کہ انتخابی حلقہ سے ہی امیدوار نامزد کیا جائے لیکن تمام پارٹیاں اوپر سے ٹکٹ دیتی ہیں،پی ٹی آئی میں

ٹکٹوں کی تقسیم پر زیاده جھگڑے صوبائی اسمبلی کے ہیں، پی ٹی آئی کے پاس پنجاب میں صوبائی اسمبلی کے امیدوار

زیاده اچھے نہیں ہیں، پچھلی اسمبلی کے 225کے قریب ارکان اسمبلی ابھی بھی ن لیگ میں ہیں اس لئے پی ٹی آئی کو

صوبائی اسمبلی کیلئے نئے چہرے النے پڑے ہیں،ان لوگوں میں اکثر کسی نہ کسی ایک یونین کے ناظم ہیں،چونکہ ایک

صوبائی اسمبلی میں کئی یونین کونسلز ہوتی ہیں اس لئے جب باقی یونین ناظمین کو ٹکٹ نہیں مال تو وه ناراض ہیں۔

سہیل وڑائچ کا کہنا تھا کہ عمران خان کو ان حلقوں میں کارکنوں کو ٹکٹ دینے چاہئے تھے جہاں پارٹی زیاده مقبول

ہے، عمران خان نے پارٹی کے پرانے لوگوں کو صرف ایک فیصد ٹکٹ دیئے ہیں جبکہ انہیں کم از کم دس فیصد ٹکٹ

پرانے پارٹی کارکنوں کو دینے چاہئے تھے۔ سہیل وڑائچ نے کہا کہ ن لیگ جنوبی پنجاب میں بہت اچھی پوزیشن میں

نہیں ہے مگر مقابلہ کرنے والے امیدوار ان کے پاس ہیں، سینٹرل پنجاب میں ن لیگ کے پاس

اکثریت جگہوں پر نمبر ون الیکٹ ایبلز ہیں۔ ماہر معیشت محمد سہیل نے کہا کہ موڈیز کی طرف سے پاکستان کی ریٹنگ

منفی کیے جانا تعجب خیز نہیں ہے، پاکستان کا ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا مسئلہ پچھلے دو سال سے چل رہا تھا جبکہ

پچھلے چھ ماه سے یہ بڑی شدت سے کرنٹ اکاؤنٹ کو متاثر کررہا ہے جس کی وجہ سے زرمبادلہ کے ذخائر تیزی

سے گر رہے ہیں، آئنده چند ہفتو ں خدشہ ہے کہ اسٹینڈرڈ اینڈ پوور بھی پاکستان کے آؤٹ لک کو مستحکم سے منفی

کردے گا، عالمی مالیاتی ایجنسیوں کی طرف سے پاکستان کی ریٹنگ منفی کرنے سے پاکستان کے بیرونی قرضوں کا

ریٹ آف ریٹرن بڑھ جائے گا، کرنٹ اکاؤنٹ خساره اور تجارتی خساره پورا کرنے کیلئے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے

ذریعہ سپورٹ مل سکتی ہے۔ ڈی آئی جی ویسٹ عامر فاروقی نے کہا کہ پولیس پروفیشنل ازم کے ساتھ اپنا احتساب

نہیں کرے گی تو مقصود جیسے واقعات ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، مقصود کے کیس میں شروع دن سے

شکوک و شبہات تھے، کوئی بھی پروفیشنل افسر اس واقعہ کو دیکھے تو اسے پتہ لگ جائے گا کہ اس میں کہیں نہ

کہیں کوئی جھول ہے، مقصود کی الش اسپتال لے کر گئے تو وہاں نشاندہی کردی گئی تھی کہ یہ پولیس کی طرف سے

فائرنگ کی گئی ہے لیکن اس وقت وہاں موجود سینئر پولیس افسران نے اس معاملہ کو دبانے کی کوشش کی۔عامر فاروقی

نے بتایا کہ جعلی پولیس مقابلوں کا سدباب سینئر پولیس افسران کی ذمہ داری بنتی ہے، میرے پاس اس کیس کی تحقیقات

آئیں تو جیل میں موجود زخمی ڈاکو اور رکشہ کے ڈرائیور کا جبکہ رکشہ میں ایک مسافر کا اسالم آباد جاکر انٹرویو کیا،

ان کی باتوں سے ہمیں لگا کہ یہ واقعہ ایسا نہیں جیسا ایف آئی آر میں بتایا گیا ہے۔ میزبان شاہزیب نےتجزیہ پیش

کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں جعلی پولیس مقابلے بے نقاب ہورہے ہیں، پہلے پولیس مقابلے کی خبر آتی ہے مگر

بہت عرصے بعد اس کے پیچھے کی بھیانک مگر حقیقی کہانی سامنے آتی ہے ،پولیس مقابلے میں دہشتگرد یا ڈاکو ہالک

کرنے کا دعوٰی کیا جاتا ہے، پولیس تعریف اور انعام بھی وصول کرتی ہے لیکن بعد میں پتا چلتا ہے کہ پولیس مقابلے

میں مارا جانے واال شخص وه نہیں تھا جس کا پولیس نے دعوٰی کیا تھا، اکثر اوقات سیکڑوں انکاؤنٹرز ہوجاتے ہیں کسی

ایک انکاؤنٹر کے بعد پتا چلتا ہے کہ شاید جو پچھلے انکاؤنٹر ہوئے اس میں مارے جانے والے بھی دہشتگرد نہیں تھے۔
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